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APEL DE SELECŢIE 

MĂSURA 421 - „IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE“ 

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 421  – 01/01/15.01.2015 

 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală - DRUMUL CARELOR anunţă lansarea, în 

perioada 15 ianuarie – 28 ianuarie 2015, a primei Sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura     

421 -  „IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE“  

 

1. Data lansării apelului de selecţie: 15 ianuarie 2015, ora 08.30 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 28 ianuarie 2015, ora 12.00 

3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la 

sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – DRUMUL CARELOR, strada Calea Bucureşti, nr. 50-52, 

Topoloveni, judeţul Argeş, CP 115500, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.30-16.30, cu 

excepția datei de 28 ianuarie 2015, când depunerea proiectelorse va face în intervalul orar             

08.30 – 12.00. 

4. Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni: 3.336 euro. 

5. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 3.336 de euro. 

6. Suma minimă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 3.336 de euro. 

7. Valoarea totală a unui proiect: 400.000 de euro.  

8. Solicitantul finanţării nerambursabile este obligat să depună o declaraţie pe propria 

răspundere prin care se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente proiectului selectat 

ce vor fi efectuate de către APDRP către beneficiar. Modelul de declaraţie este disponibil pe     

site-ul www.drumulcarelor.ro, secţiunea „Apeluri de selecţie“. 

9. Modalitatea de anunţare a rezultatului procesului de selecţie este prevăzută în Procedura de 

evaluare şi selecţie a proiectelor disponibilă pe site-ul asociaţiei www.drumulcarelor.ro secţiunea 

„Proceduri“ (Procedura de evaluare şi selecţie, punctul 6, paginile 14-17) şi vizează notificarea 

solicitanţilor şi publicarea Raportului de Selecţie pe site-ul propriu. 

10. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului sunt precizate în Ghidul solicitantului aferent Măsurii 421  - „Implementarea proiectelor 

de cooperare“ disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro şi valabil la data depunerii 

cererii de finanţare. 
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11. Solicitantul finanţării nerambursabile trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi de 

eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului aferent Măsurii 421  - „Implementarea proiectelor de 

cooperare“ disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro, în vigoare la momentul lansării 

apelului de selecţie. Facem precizarea că pentru selecţia proiectelor se vor utiliza criteriile 

evidenţiate prin prezentul apel. Pentru detalii accesaţi secţiunea „Apeluri de selecţie“ disponibilă 

pe site-ul www.drumulcarelor.ro. 

12. Componenţa Comitetului de Selecţie a proiectelor: Selecţia proiectelor este asigurată de un 

număr de 10 membrii (un preşedinte, un secretar, opt membrii) – reprezentanţi ai partenerilor din 

GAL (3 persoane din sectorul public, 5 persoane din sectorul privat, 2 persoane din sectorul civil). 

Componenţa nominală a membrilor Comitetului de selecţie este disponibilă pe site-ul Asociaţiei 

www.drumulcarelor.ro la secţiunea „Proceduri“. 

13. Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie a GAL (descrierea criteriilor de 

selecţie şi punctajul acordat pentru fiecare criteriu):  
 

Nr.  

crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

Criterii de selecţie   

1. Proiectul implică mai mult de două GAL-uri din România 20 

2. Proiectul implică un GAL din alt stat membru cu experienţă LEADER+ 10 

3. Proiecte care includ activităţi inovative 10 

4. Proiecte care se adresează fermierilor de semi-subzistenţă 10 

5. Proiecte care se adresează tinerilor din zona rurală 20 

6. Proiecte care respectă normele de mediu 10 

7. Proiecte care urmăresc facilitarea implementării acelor măsuri din 

PNDR/PDL care vor avea ca beneficiari grupuri de producători, asociaţii, 

parteneriate etc. 

10 

8. Proiectele combină obiectivele din diferite anexe axe ale PNDR 10 

TOTAL 100 

Punctaj minim: 10  puncte 

IMPORTANT! 

Facem precizarea că pentru selecţia proiectelor se vor avea în vedere cerinţele de 
conformitate şi eligibilitate, documentele justificative stabilite în Ghidul solicitantului din PNDR 
şi precizările din Planul de Dezvoltare Locală, cu respectarea criteriilor de selecţie  şi a 
documentelor conexe stabilite de GAL, publicate pe site-ul propriu  
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IMPORTANT!  
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul proiectului şi 

pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru obţinerea sprijinului şi 
pe toată perioada contractului de finanţare. 

 

Nota Bene!  
 Dacă valoarea publică totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală 
alocată măsuri în cadrul acestei sesiuni, departajarea proiectelor eligibile, cu punctaj egal, se va 
face conform precizărilor din Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor disponibilă pe site-ul 
asociaţiei www.drumulcarelor.ro secţiunea „Proceduri“ (Procedura de evaluare şi selecţie, 
punctul 6, paginile 14-16). 
 

14. Data şi modul de anunţare a rezultatelor. Rezultatele procesului de selecţie vor fi anunţate 

până la data de 29.01.2015 după aprobarea Raportului de selecţie şi vor fi publicate pe site-ul 

asociaţiei www.drumulcarelor.ro, la secţiunea „Rapoarte“. Se va transmite în aceeaşi dată 

notificare scrisă cu confirmare de primire, prin orice mijloc de comunicare, cu semnătură şi 

ştampilă, tuturor solicitanţilor  privind rezultatul evaluării cererilor de finanţare. 

15. Contestaţiile privind Eligibilitatea proiectelor se depun, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

primirea notificării, la registratura GAL sau în maxim 10 zile lucrătoare de la data publicării 

Raportului de Selecţie Intermediar pe pagina de web a asociației, la secţiunea „Rapoarte“. 

Anunţarea rezultatelor finale precum şi notificarea în scris a câstigătorilor, se va face imediat după  

soluţinarea  contestaţiilor, dar nu mai tarziu de 10 zile calendaristice de la încheierea termenului de 

depunere a contestaţiilor. 

16. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – 

DRUMUL CARELOR, strada Calea Bucureşti nr. 50-52, Topoloveni, judeţul Argeş, CP 115500, 

telefon/fax: 0248666280, e-mail: galdrumulcarelor@yahoo.com, zilnic, de luni până vineri, între 

orele 8.30 – 16.30. 

17. Indicatori de monitorizare conform Plan de Dezvoltare Locală: 

Indicator Ţinta 
 2012 - 2015 

% îndeplinire 
criterii de selecţie 

Numărul de proiecte de cooperare sprijinite 
- interteritorială  

2 
2 

 

Număr de GAL-uri care întreprind proiecte de cooperare 2 100 % 
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APEL DE SELECŢIE 

MĂSURA 421 - „ Implementarea proiectelor de cooperare“ 

 

1. Data publicării: 15.01.2015 

2. Măsura lansată prin apelul de selecţie:  Măsura 421 - „Implementarea proiectelor de 

cooperare“ 

 

       Beneficiari eligibili 

 Grupuri de Acțiune Locală beneficiare ale Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 
„Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului“ 
care au încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei submăsuri; 

 
 Alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își 

desfășoară activitatea pe teritoriul unui Grup de Acțiune Locală beneficiar al Măsurii 431 –         
Sub-măsura 431.2 „Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și 
animarea teritoriului“ care au încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei submăsuri. 

 

3. Fondurile disponibile pentru măsura respectivă: 3.336 de euro. 
4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru proiecte: 3.336 de euro 

5. Data limită de primire a proiectelor/locul depunerii proiectelor: 28 ianuarie 2015, ora 12.00, 
depunerea proiectelor se va face la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – DRUMUL CARELOR, 
strada Calea Bucureşti nr. 50-52, Topoloveni, judeţul Argeş, CP 115500, zilnic, de luni până vineri, în 
intervalul orar 08.30-16.30, cu excepția datei de 28 ianuarie 2015, când depunerea proiectelorse va 
face în intervalul orar 08.30 – 12.00. 
 

6. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii  sunt precizate în Ghidul 
solicitantului aferent Măsura 421 - „Implementarea proiectelor de cooperare“ disponibil în format 
electronic pe site-ul www.apdrp.ro,  precum şi apelul de selecţie disponibil pe site-ul 
www.drumulcarelor.ro. 
 

7. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – 
DRUMUL CARELOR, strada Calea Bucureşti nr. 50-52, Topoloveni, judeţul Argeş, CP 115500,                  
telefon/fax: 0248666280, e-mail: galdrumulcarelor@yahoo.com, zilnic, de luni până vineri, între 
orele 8.30 – 16.30. 
 

8. Variantele electronică (suport CD/DVD) şi pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente 
măsurilor lansate sunt disponibile la sediul GALDC. 
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